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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
бр.72/2009, 81/2009‐ испр., 64/2010‐одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС
и 50/2013 – одлука УС) и члана 34. Статута Oпштине Бачки Петровац („Службени лист
општине Бачки Петровац“, бр. 11/2008, 4/2009 и 4/2011), Скупштина општине Бачки
Петровац на XV седници, одржаној дана 29.11.2013. године, доноси

О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ И
СПОРТСКО‐РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ – АКВА ПАРК

Члан 1.
Овом Одлуком доносe се Измене и допуне Плана детаљне регулације
туристичког и спортско‐рекреативног комплекса у Бачком Петровцу – Аква Парк
(у даљем тексту: Измене и допуне Плана), које су израђене од стране
д.о.о.“Еко Инжењеринг“ Бачка Паланка, Жарка Зрењанина бр.76, под бројем Е‐88/13, и
које су саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Измене и допуне Плана се састојe од текстуалног и графичког дела.
Текстуални део Измена и допуна Плана се објављује у „Службеном листу
Oпштине Бачки Петровац“.
Графички део Измена и допуна Плана садржи:
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
1. Положај комплекса у ширем окружењу‐
Извод из Просторног плана општине Бачки Петровац
2. Граница простора обухваћеног изменама и допунама
ПЛАНСКА РЕШЕЊА
3. Намена простора обухваћеног изменама и допунама
4. Одређивање површина јавне намене
5. Саобраћајна инфраструктура
6. Електроенергетска, водопривредна, тт и гасоводна инфраструктура
7. План парцелације
8. Карта спровођења плана
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Члан 3.
Измене и допуне Плана се потписују, оверавају и архивирају у складу са Законом
о планирању и изградњи.
Измене и допуне Плана су израђене у 5 (пет) примерака у аналогном и 6 (шест)
примерака у дигиталном облику.
Један примерак донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у
аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чувају се у архиви Скупштине
општине.
Два примерка донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у
аналогном облику и два примерка у дигиталном облику чувају се у општинском органу
управе надлежном за спровођење Плана.
Један примерак донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у
аналогном облику и један примерак у дигиталном облику доставља се инвеститору
д.о.о.“АQUA THERM INVEST“ из Бачког Петровца.
Један примерак донетих, потписаних и оверених Измена и допуна Плана у
аналогном облику и један примерак у дигиталном облику чувају се у
д.о.о.“Еко Инжењеринг“ Бачка Паланка, Жарка Зрењанина бр. 76.
Један примерак донетих Измена и допуна Плана у дигиталном облику чува се у
министарству надлежном за послове просторног планирања и урбанизма.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Oпштине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број: 011‐136/2013‐02
Дана: 29.11. 2013. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Др Рајко Перић, дипл.ецц., с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (»Службени гласник Републике
Србије«, бр. 72/2009, 81/2009-исправак, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС) и члана 34. Статута Општине Бачки Петровац
(»Службени лист општине Бачки Петровац«, бр. 11/2008, 4/2009 и 4/2011), Скупштина
општине Бачки Петровац на 15. седници, одржаној 29.11.2013. године, доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКОГ И СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ
КОМПЛЕКСА
У БАЧКОМ ПЕТРОВЦУ
- АКВА ПАРК -

УВОД
Изради измена и допуна Плана детаљне регулације туристичког и спортско-рекреативног
комплекса у Бачком Петровцу - Аква парка (у даљем тексту: План), приступило се ради
унапређења планских решења значајних за његово спровођење, у циљу уређења и
наменског коришћења простора. Као основно опредељење, приликом израде Плана
детаљне регулације испоштоване су одреднице Просторног плана општине Бачки Петровац
(»Службени лист општине Бачки Петровац«, бр. 8/2007), који представља плански документ
вишег реда, а којим је прописана даља урбанистичка разрада туристичких и спортскорекреативних садржаја на простору изван граница градског грађевинског земљишта.
Измене и допуне Плана урађене су на основу Одлуке о изради измена и допуна Плана
детаљне регулације туристичког и спортско-рекреативног комплекса у Бачком Петровцу Аква парка (»Службени лист општине Бачки Петровац«, бр. 3/2013) у складу са члановима
27 - 32. Закона о планирању и изградњи (»Службени гласник Републике Србије«, бр.
72/2009, 81/2009-исправак, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС и 54/2013-решење УС) и члановима 29. и 33. Правилника о садржини,
начину и поступку израде планских докумената (»Службени гласник Републике Србије«, бр.
31/2010, 69/2010 и 16/2011).
Носилац израде измена и допуна плана - Д.О.О. »Еко инжењеринг« Бачка Паланка, је план
израдио у сарадњи са представницима Општинске управе Бачки Петровац, Одељењем за
привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове, као и представницима
Д.О.О. »AQUA THERM INVEST« из Бачког Петровца, инвеститором овог планског документа. У
План детаљне регулације су уграђени подаци и услови добијени од надлежних органа, јавних
предузећа и других надлежних институција. Израдом измена и допуна извршена је
прерасподела површина одређених намена, које не захтевају прибављање нових услова од
надлежних органа, јавних предузећа и других надлежних институција.
Измене и допуне Плана односе се на површину од 16,05 ha, која је намењена
активностима туристичких и спортско-рекреативних садржаја са пратећим садржајима,
ауто-кампу, саобраћајним површинама у оквиру комплекса (мирујући саобраћај, интерне
саобраћајнице) и прилазној саобраћајници.
Изменама и допунама Плана дефинисани су: површине јавне намене, претежна намена
површина са поделом на урбанистичке зоне и целине према урбанистичким показатељима
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и другим карактеристикама, правила уређења и грађења по зонама и целинама основне
намене, мере и услове заштите, као и спровођење Плана.
А.1. Граница Измена и допуна Плана
Почетна тачка описа измена и допуна плана је тачка 1, која се налази на тромеђи парцела
број 2362/4, 2362/5 и парцеле државног пута II реда Р-102 број 7383/1, описана
координатама
X (7392179) и Y (5023678).
Од тачке 1 граница се пружа ка северу, прати западну границу парцеле 2362/5, до
четворомеђе парцела број 2362/24, 2362/78, 2362/82 и 2362/83, где формира
новоодређену тачку 2.
Од тачке 2 граница се се ломи према западу, прати јужну границу парцела 2362/83,
2359/4 и 2358/178, све до пресека са линијом експропријације канала ДТД, где формира
тачку 3.
Од тачке 3 граница у правцу североистока прати линију експропријације до новоодређене
тачке 4, која се налази на пресеку линије експропријације и међне линије између парцела
број 2361/14 и 2361/57.
Од тачке 4 граница се ломи на југоисток, прати изломљену северозападну границу парцеле
број 2361/14 и северозападну границу парцеле број 2361/62, до новоодређене међне
тачке 5, која се налази на прелому међне линије између парцела број 2361/17 и 2361/62.
Од тачке 5 граница у правцу југистока прати североисточну границу парцела број 2361/62
и 2361/58, до тачке 6, која се налази на прелому међне линије између парцела број
2361/17 и 2361/58.
Од тачке 6 граница се пружа ка југозападу у правцу југоисточне границе парцеле 2361/58,
те наставља све до тромеђе парцела број 2362/46 и 2362/47 и парцеле државног пута II
реда број 7383/1, где формира новоодређену тачку 7.
Од тачке 7 граница прати северну страну државног пута II реда број 7383/1 до тачке 1, која
је уједно и почетна тачка описа обухвата измена и допуна Плана.
Укупна површина обухвата Плана износи cca 16,05 ha.
А.2. Подела простора на функционалне зоне и целине
Простор обухваћен Изменама и допунама Плана се налази на пољопривредном земљишту
које се овим планским решењем трансформише у грађевинско земљиште ван граница
градског грађевинског земљишта. Обухвата планирано грађевинско земљиште (за потребе
изградње комплекса).
Према основној намени, урбанистичким показатељима и другим карактеристикама
грађевинско земљиште обухваћено Изменама и допунама Плана се дели на следеће
функционалне целине и зоне:
Површине јавне намене
- прилазна саобраћајница и
Остале површине
- саобраћајне површине у оквиру комплекса (мирујући саобраћај, интерне
саобраћајнице),
- зону ауто-кампа,
- зону туристичких и спортско-рекреативних садржаја.
А.3. Биланс површина у обухвату измена и допуна плана
Биланс површина у обухвату Измена и допуна Плана је исказан у наредној табели кроз
основну намену површина.
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Табела 1 - Биланс површина у обухвату Измена и допуна Плана

величина [ha]

[%]

1.
1.3.
2.
2.1.
2.4.
2.6.

Површине јавне намене
Прилазна саобраћајница
Остале површине
Зона саобраћајних површина у оквиру комплекса
Зона ауто-кампа
Зона туристичких и спортско-рекреативних садржаја

0,44
0,44
15,61
4,08
2,82
8,71

2,74
2,74
97,26
25,42
17,57
54,27

укупно

површина обухваћена изменама и допунама Плана

16,05

100

број

намена површина

А.4. Намена земљишта са поделом простора на функционалне зоне и целине
Према Просторном плану општине Бачки Петровац, односно Плану детаљне регулације
туристичког и спортско-рекреативног комплекса у Бачком Петровцу - Аква парка, земљиште
обухваћено изменама и допунама налази се на пољопривредном земљишту које се овим
планским решењем трансформише у грађевинско земљиште ван граница градског
грађевинског земљишта. Обухвата планирано грађевинско земљиште за потребе изградње
комплекса.
Простор је неизграђен и користи се као пољопривредно земљиште - њиве под ратарским
културама.
Према подацима Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Бачки
Петровац, на основу Копије плана и достављеног прегледа парцела и преписа листа
непокретности, утврђено је да се у обухвату измена и допуна Плана налазе следеће парцеле:
2358/176, 2358/178, 2358/191, 2359/4, 2361/14, 2361/62, 2361/58, 2361/59, 2362/5,
2362/6, 2362/8, 2362/10, 2362/12, 2362/14, 2362/16, 2362/18, 2362/20, 2362/22,
2362/23, 2362/25, 2362/27, 2362/29, 2362/46, 2362/48, 2362/50, 2362/52, 2362/54,
2362/56, 2362/58, 2362/60, 2362/62, 2362/64, 2362/67, 2362/69, 2362/71, 2362/73,
2362/75, 2362/77, 2362/78, 2362/80, 2362/82, 2362/83, 2362/84, 2362/85, 2362/87,
2362/88, 2362/89, 2362/90, 2362/91, 2362/93, 2362/94, 2362/97, 2362/95, 2362/96,
2362/103, 2362/104, 2362/105, 2362/106, 2362/107, 2362/109, 2362/110, 2362/111,
2362/113, 2362/115, 2362/117, 2362/119, 2362/121 и 2362/123.
Према основној намени, урбанистичким показатељима и другим карактеристикама
грађевинско земљиште обухваћено Изменама и допунама Плана се дели на следеће
функционалне целине и зоне:
Површине јавне намене
- прилазна саобраћајница и
Остале површине
- саобраћајне површине у оквиру комплекса (мирујући саобраћај, интерне
саобраћајнице),
- зону ауто-кампа и
- зону туристичких и спортско-рекреативних садржаја.
А.5. Парцелација површина јавне намене
План дефинише регулационе линије и линије разграничења површина јавне намене својим
новоодређеним преломним тачкама, датим на графичким прилозима.
У обухвату измена и допуна Плана, налази се прилазна саобраћајница, у графици означено 1.3. Ова јавна површина настаће спајањем парцела како је то приказано у табели 2.
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Табела 2 - Парцелација површина у обухвату Измена и допуна Плана
нове парцеле

1.3

настала спајањем следећих парцела
2362/23, 2362/82, део 2362/83
грађевинска парцела формира се према условима из
Плана. Зона обухвата следеће парцеле:

2.1
2.4

2.6

2361/58, 2362/67, 2362/69, 2362/73, 2362/75,
2362/79, 2362/113, 2362/115, 2362/119,
2362/121
2361/14, 2361/62, 2362/8, 2362/10, 2362/12,
2362/14, 2362/71, 2362/77, 2362/117, 2362/123

грађевинске парцеле формирају се према условима из
Плана. Зона обухвата следеће парцеле: 2358/176,
2358/178, 2358/191, 2359/4, 2362/5, 2362/6, 2362/16,
2362/18, 2362/20, 2362/22, 2362/25, 2362/27,
2362/29, 2362/46, 2362/48, 2362/50, 2362/52,
2362/54, 2362/56, 2362/58, 2362/60, 2362/62,
2362/64, 2362/78, 2362/80, део 2362/83, 2362/84,
2362/85, 2362/87, 2362/88, 2362/89, 2362/90,
2362/91, 2362/93, 2362/94, 2362/95, 2362/96,
2362/97, 2362/104, 2362/105, 2362/106, 2362/110,
2362/111, 2362/103, 2362/107, 2362/109

Б.1. Измене и допуне Плана детаљне регулације
У поглављу Б.1.1. Намена земљишта са поделом простора на функционалне зоне и целине,
на страни број 10 Плана, део
»Површине јавне намене
- заштитно зеленило и
- саобраћајни коридор државног пута II реда Р-102 са прикључком и
приступна саобраћајница,«
изменити да гласи
»Површине јавне намене
- прилазна саобраћајница и
- саобраћајни коридор државног пута II реда Р-102 са прикључком и
приступна саобраћајница,«
У поглављу Б.1.2. Површине јавне намене, део који гласи
»То су реконструисани прикључак атарског пута на државни пут II реда Р-102, веза са
комплексом остварена уличним коридором - планирана приступна саобраћајница и
појасеви заштитног зеленила.«
мења се у
»То су реконструисани прикључак атарског пута на државни пут II реда Р-102, веза са
комплексом остварена уличним коридором - планирана приступна саобраћајница и
прилазна саобраћајница.«
Поглавље Б.1.2.2. Заштитно зеленило, брише се и уводи ново поглавље:
Б.1.2.2. Прилазна саобраћајница
Прилазна саобраћајница раздваја зону туристичких и спортско-рекреативних површина,
ради пружања већих могућности прилаза и обликовања простора.

Страна 7 од 11

30. новембра 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број 14а

Планирана прилазна саобраћајница је правилне и довољно широке регулације да обезбеди
простор за изградњу коловоза, пешачке и бициклистичке стазе, као и свих видова
комуналне инфраструктуре: водовода, канализације, електроенергетске, гасоводне и
телекомуникационе мреже.
Све слободне (неизграђене) површине саобраћајниог коридора биће адекватно уређене и
озелењене.
Прилазна саобраћајница је површина од општег интереса и биће проглашене за јавно
грађевинско земљиште, у складу са Законом. Обухвата површину од 0,44 ha.
Поглавља Б.1.3.4. Зона ауто-кампа и Б.1.3.6.Зона туристичких и спортско-рекреативних
површина, мењају се и гласе:
Б.1.3.4. Зона ауто-кампа
Уз обалу канала Бачки Петровац-Каравуково, формирати простор за ауто-камп опремљен
свим основним и пратећим садржајима (рецепција, инфомациони блок, продавница,
канцеларије и др.) и одговарајућим санитарним блоком, повезати одговарајућим
комуникацијама, које осим функције повезивања појединих садржаја, треба да омогуће
кретање возила за снабдевање, сервисирање и техничке интервенције, као и несметано
кретање специјалних возила (ватрогасне јединице, јединице за пружање хитне помоћи), на
парцели укупне површине од око 2,82 ha.
У склопу парцеле намењене ауто-кампу формирати и уредити зелене површине, у виду
форми пејзажних групација декоративног дрвећа и шибља, и травњака у складу са
просторним могућностима.
Б.1.3.6. Зона туристичких и спортско-рекреативних површина
На предметном простору, уз државни пут формира се зона туристичких и спортскорекреативних садржаја, на укупној површини од око 8,71 ha.
Формирање и уређење грађевинских парцела за планирану површину ће се вршити на
основу одговарајућих пројеката парцелације и препарцелације и урбанистичких пројеката,
када буду познати корисници простора, односно њихови конкретни захтеви.
У поглављу Б.2.1.1. Саобраћајни коридор државног пута II реда Р-102 са прикључком и
приступна саобраћајница, у оквиру поднаслова Саобраћајна инфраструктура, на крају
текста додати:
Коридор прилазне саобраћајнице
Прикључење појединих садржаја у зони туристичких и спортско-рекреативних површина на
коридор приступне саобраћајнице, одвијаће се преко прилазне саобраћајнице са следећим
елементима:
- ширина регулације коридора 13,5 m;
- ширина саобраћајних трака 2,50 m;
- издигнути ивичњаци или ивичне траке 0,2 m.
Поглавља Б.2.1.2. Заштитно зеленило, се брише.
Поглавље Б.2.2.1. Зона саобраћајних површина у оквиру комплекса, мења се и гласи:
Б.2.2.1. Зона саобраћајних површина у оквиру комплекса
На основу планираних капацитета аква парка са хотелско-апартманским смештајем, и
делимично потреба осталих садржаја у оквиру плана, у складу са нормативима, издвојена је
зона за колски (динамички и претежно стационарни) саобраћај у којој се одвија и пешачки
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и бициклистички саобраћај. Правила грађења у оквиру зоне саобраћајних површина у
оквиру комплекса:
- саобраћајнице унутар зоне које служе за приступ паркинг простору,
пројектовати са ширинама од минимално 6,0 m за двосмерни саобраћај
и минимално 3,5 m за једносмерни саобраћај, са носивошћу за средњи
саобраћај и свим потребним елементима, тако да се задовоље услови за
кретање ургентних специјалних возила (ватрогасна возила и возила хитне
помоћи);
- паркинг простор за путничка возила извести у виду ламеле са више
паркинг места, под углом од 450 или 900, од бехатон плоча, опеке,
камених плоча и других природних материјала, са носивошћу за лак
саобраћај;
- предвидети простор за паркирање бициклова;
- висински и ситуационо све саобраћајне површине унутар зоне
пројектовати ниже од постојећег државног пута са обезбеђењем
правилног одводњавања атмосферских вода чак и у условима
екстремних падавина;
- обезбедити пешачке стазе за безбедно кретање пешака унутар простора
паркинга, минималне ширине од 1,2 m, од опеке, камених плоча и других
природних материјала;
- пешачке стазе пројектовати у складу са Правилником о техничким
стандардима приступачности (»Службени гласник Републике Србије«, број
46/2013);
- полупречнике лепеза у зони прикључења на приступну саобраћајницу
утврдити на основу криве - трагова меродавног возила које ће користити
предметни саобраћајни прикључак;
- заштиту возила од прекомерне инсолације обезбедити одговарајућим
надстрешницама или зеленилом;
- обезбедити адекватну расвету на целокупном простору ове зоне.
а) Услови за образовање грађевинске парцеле
У оквиру Зоне саобраћајних површина не постоји обавеза формирања јединствене
грађевинске парцеле. Изградњу планираних садржаја могуће је остварити на парцели број
2361/58, док на парцелама број 2362/67, 2362/69, 2362/73, 2362/75, 2362/79,
2362/113, 2362/115, 2362/119, 2362/121 није могућа изградња мирујућег саобраћаја.
Преко ових површина могуће је остварити једну или више веза грађевинске парцеле број
2361/58, са саобраћајним коридором, максималне ширине 7,0 m.
Поглавље Б.2.2.4. Зона ауто-кампа, поднаслови а) Намена и врста објеката и ј)
Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објеката, мењају се и
гласе:
а) Намена и врста објеката
У оквиру ове зоне планирана је изградња следећих објеката: рецепција, информациони
блок, продавница, канцеларије, санитарно-хигијенски блок и други објекти у функцији аутокампа (бунгалови, бушени бунари и др.) а који служе за постизање одређене категоризације
кампа према Правилнику о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за
смештај (»Службени гласник Републике Србије«, бр. 41/2010 и 103/2010).
У оквиру зоне ауто-кампа није дозвољена изградња објеката за становање.
ј) Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објеката
Фасаде објеката могу бити од свих врста традиционалних или савремених материјала, у
боји по избору.
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С обзиром на карактер објеката, дозвољена је израда равног крова или израда косог крова,
двоводни или кров са више кровних равни, са нагибом кровне конструкције до 350, у
зависности од кровног покривача, а као кровни покривач у случају косог крова,
препоручује се цреп.
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка
успостављању јединствене естетске визуелне целине у оквиру грађевинске парцеле, па и
шире.
Објекте изградити у складу са важећим Законима и Правилницима који регулишу конкретну
област. При пројектовању и извођењу радова на објекту употребљеним материјалима имати
у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења,
одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова. При избору материјала
водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите.
При изградњи објекта узети у обзир важеће прописе за: избор грађевинског материјала,
хидрантску мрежу, громобран, електричну мрежу и сл. Делови објекта намењени јавном
коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о
условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце,
старих, хендикепираних и инвалидних лица.
Поглавље Б.2.2.6. Зона туристичких и спортско-рекреативних површина, поднаслов б)
Услови за образовање грађевинске парцеле и в) Положај објеката на парцели у односу на
регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле, мењају се и гласе:
б) Услови за образовање грађевинске парцеле
Зона туристичких и спортско-рекреативних површина образује се као две или више
грађевинских парцела орјентисаних ка прилазној односно приступној саобраћајници,
минималне ширине уличног фронта 40,0 m.
в) Положај објеката на парцели у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске
парцеле
Удаљеност грађевинске линије објеката од регулационе линије према државном путу II реда
Р-102 и према главној приступној саобраћајници (која се простире дуж источне границе
посматраног простора), као и од зоне ауто-кампа, износи минимално 10 m, док се
грађевинска линија према регулацији уз прилазну саобраћајницу, као и према осталим
границама формираних грађевинских парцела, налази на минимално 5 m.
Поглавље Б.3. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА, мења се и гласи:
Б.3. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Након усвајања ових Измена и допуна Плана од стране Скупштине општине Бачки
Петровац, а на начин и по поступку предвиђеним Законом, спровођење Плана ће се
вршити:
- израдом пројекта парцелације и пројекта препарцелације,
- израдом урбанистичког пројекта за формирану грађевинску парцелу и
- локацијском дозволом.
У складу са Планом, урбанистички пројекат је неопходно израдити за потребе:
- урбанистичко-архитектонске разраде зоне туристичких и спортскорекреативних садржаја и зоне бунгалова.
Изградња на наведеним површинама се реализује на основу урбанистичког пројекта,
прибављених услова од надлежних јавних предузећа и установа у чијој је надлежности
њихово издавање и услова из овог Плана.

Страна 10 од 11

30. новембра 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Број 14а

Ц.1. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког и спортско-рекреативног комплекса
у Бачком Петровцу - Аква парк, израђене су у 5 (пет) примерка у аналогном и 6 (шест)
примерака у дигиталном облику.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један
примерак у дигиталном облику чувају се у архиви Скупштине општине.
Два примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и два примерка у
дигиталном облику чувају се у општинском органу управе надлежном за спровођење плана.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један
примерак у дигиталном облику доставља се инвеститору Д.О.О. »AQUA THERM INVEST« из
Бачког Петровца.
Један примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и један
примерак у дигиталном облику чувају се у Д.О.О. »Еко инжењеринг« Бачка Паланка, Жарка
Зрењанина 76.
Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичког и спортско-рекреативног комплекса
у Бачком Петровцу - Аква парк ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у
»Службеном листу општине Бачки Петровац«.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачки Петровац
Скупштина општине Бачки Петровац
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